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Nedelja 
7.30 dobro jutro 
8.00 jutranja molitev 
8.30 zajtrk 
9.00 sestanek za animatorje 
9.30 delo po skupinah (III. tema) 
11.00 sv. maša 
12.30 kosilo 

 
 
TEMA PDV 2017 

Mladost na POL/NO 
Mladost je obdobje, ki ga želimo živeti na polno. Pa ga res? Kako živiš svojo 
mladost? Kaj je vsak dan na jedilniku tvoje mladosti – kako preživljaš svoj čas, 
s kom se družiš, kaj poslušaš, s kom deliš veselje, žalost? Živiš svojo mladost 
na POL ali na POLNO? Bog Oče želi, da bi imeli polnost življenja. In – kot pravi 
Pavel – imamo lahko to polnost samo v Jezusu. On je tisti, ki lahko zapolni in 
napolni praznino v nas. Prišel je, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. 
Zagotovo tvoje življenje že sedaj polni veliko lepih, dobrih stvari, ki ti jih je 
podaril Stvarnik, a vseeno je dobro, da preseješ zrno od plev, ki ti jih nastavlja 
hudi duh. Kaj lahko narediš za polnost življenja?  
 

I. tema: Mladost 
II. tema: Mladost na POL 
III. tema: Mladost na POLNO 

 
Pričevalci:  
Bled, 10.–12. marec:  
Podbočje, 17.–19. marec:  
Pohorje I, 24.–26. marec:   
Pohorje II, 31. marec–2. april:  
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PETEK ZVEČER               predstavitev 
Lahko se prične že pred 21.00.  

 
21.00 SPOZNAVNI VEČER 
 
Spoznavna igra  
 
22.15 UVOD V TEMO 
- za vsak termin se na sestanku dogovorite kdo bo pripravil 
predstavitev teme, ter na kakšen način. Naj ne bo predolgo, samo 
bistveni poudarki. V preteklih letih se je vedno pripravila krajša 
animacija, igra …  
 
Komentar duhovnega voditelja.  
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SOBOTA DOPOLDNE  

I. tema in II. tema/prvi del 

 
9.00 SKUPNI VSEBINSKI UVOD 

- Pesmi. 
- Uvod v dopoldanski temi. 
- Vsebinska izhodišča za delo po skupinah.  

 
9.15 DELO PO SKUPINAH (prvi del) 
 
I. TEMA: Mladost 
 
Cilj: Udeleženci ozavestijo, kje se trenutno nahajajo v svojem življenju, 
kaj je tisto, s čimer si polnijo dneve, kako preživljajo čas, kam usmerjajo 
pozornost, s kom in kako vstopajo v odnose.  
 

Predstavitev udeležencev (naj ne traja predolgo, največ 20 min) 

 
Spoznavna igra I: Bingo 
Pripomočki: manjši listi (2 x število udeležencev), posoda, pisala. 
Priprava: vsak igralec na manjši listek napiše svoje ime in ga vrže v 
posodo. 
Cilj igre je, da igralci v odmerjenem času zberejo čim več podpisov 
soigralcev na spodaj opisan način.  
 
Na voditeljev znak se igralci naključno srečujejo med seboj in 
tekmujejo za podpis. To storijo z igro kamen, škarje, papir. Poraženec 
se zmagovalcu podpiše na list. Po določenem času igro ustavimo. 
Igralci se usedejo. Nato voditelj iz posode na sredini vleče imena in jih 
prebira, medtem pa igralci preverjajo, ali imajo podpis dotičnega 
igralca ali ne. Zmaga tisti igralec, ki zbere največ podpisov. 
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Spoznavna/uvodna dinamika 
 
Moj popoln dan   
Udeleženci si zamislijo svoj popoln dan. Nato ta svoj popoln dan 
predstavijo drugim. Pripovedujejo, kako bi zapolnili svoj dan od jutra 
do večera, kaj bi počeli, s kom bi se družili, kam bi šli (Zbudil bi se ob … 
itd.). Lahko damo nekaj trenutkov časa, da si na list napišejo oporne 
točke.  
 
Namen te dinamike je, da udeleženci spregovorijo o sebi, svojih 
vrednotah, kako preživljajo prosti čas, kaj se jim zdi pomembno.  
 

Pogovor: mladost  
 Kaj je mladost? Definirajte. (Po starosti, ko še nimaš velikih 

odgovornosti, ko si navdušen, zagnan, verjameš, da lahko dosežeš 
ideale.) 

 Do kdaj traja? (Do katerega leta? Do katerega dogodka?) 

 Ste lahko po letih mladi, pa se počutite stare? Zakaj? Vas to 
ovira? 

 Značilnosti te dobe … (Odločitve, razločevanje – šola, življenjska 
odločitev; iskanje identitete, poslanstva, več si upaš, manjši pritisk je, 
manj odgovornosti.) 

 Katere so prednosti in slabosti te dobe? 

 Komu med vami je že jasno, kaj v življenju hoče?  
 Kdo vpliva na vašo mladost? (Starši, družba, prijatelji, kar gledate, 

poslušate, berete.) 

 Katere so vaše vrednote, kaj se vam zdi pomembno, kaj so vaše 
prioritete? Zakaj ravno te vrednote, prioritete? Kaj je vplivalo, 
da ste izbrali ravno te? 

 
Dodatek za študente 

 O čem se sprašujete, kaj so vaše dileme? (Kaj bo po študiju, služba, 
kje boš živel, kdaj se odseliti od doma?)  
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 Bi kaj spremenili, ali obžalujete kaj od tega, kar je bilo v 
preteklosti? (Če bi še enkrat živeli svojo mladost, kaj bi spremenili?) 

 

Dinamika: Tortni diagram – kaj počnete v tednu. (10 min) 

V tortni diagram po odstotkih (%) določite, koliko časa na teden 
posvetite vsaki dejavnosti: spanje, hrana, učenje, TV, telefon, molitev, 
cerkev, branje, poslušanje glasbe, šola/študij, druženje s prijatelji, fb in 
ostala socialna omrežja, šport, izvenšolske/obštudijske dejavnosti, 
družina (tudi stari starši), izlet, igranje igric, ustvarjanje, osebna higiena 
…  
Delovni list: Ob strani so naštete različne dejavnosti (ne dati kategorije 
prosti čas!). Na sredini je krog, mogoče nam pomaga podatek, da ima 
teden 168 ur. 
 

- Spanje, 

- hrana, 

- učenje, 

- TV, 

- telefon, 

- molitev, 

- cerkev, 

- branje, 

- poslušanje glasbe, 

- šola/študij, 

- druženje s prijatelji, 

- fb in ostala socialna omrežja, 

- šport, 

- družina, 

- izlet, 

- igranje igric, 

- ustvarjanje, 

- osebna higiena, 

- … 
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Pogovor 
Izhajamo iz dinamike (ne vrednotimo, kaj je dobro in kaj ne (o tem se bomo 
pogovarjali kasneje) – lahko tudi udeležencem to povemo, v tem delu se bolj 
posvetimo ugotavljanju dejstev): 

 Ali vas je kaj presenetilo? Čemu namenjate največ časa? Ste se 
tega zavedali že prej?  

 Ali je kakšen del dneva, ki je »prazen«, ko ne veste, kaj bi 
delali? Kateri dejavnosti v prostem času posvečate največ časa? 
Kateri najmanj? 

 Koliko se sami odločate o tem, kako boste preživeli svoj čas, 
koliko pa vam določajo drugi?  

 Kakšne knjige berete, katere filme gledate, katero glasbo 
poslušate? (Pozor: ne se zaplesti preveč v temo, kateri 
filmi/avtorji/glasba so dobri, novi ipd., ampak bolj po katerem 
kriteriju jih izbirajo?) 
 

DRUŽBA: S kom preživite največ časa? S kom opravljate te aktivnosti? 
Sami ali več v družbi? Kako izbirate prijatelje? Kaj počnete skupaj? Vam 
je pomembno, s kom se družite? S kakšnim namenom vstopate v 
odnose? Koliko ste se pripravljeni prilagajati družbi? 
 
ČUSTVA: Namen je spregovoriti o naših čustvih, kako jih umestimo v 
svoj vsakdan. Je doživljanje vaših čustev povezano s preživljanjem 
vašega časa? Kaj vas osrečuje, napolnjuje? Ob čem doživljate žalost? 
Kaj vas razveseljuje? Kaj vas najbolj razočara? Kdaj doživljate največ 
tesnobe? Vas je kdaj strah in česa? Kje iščete tolažbo? 
Kam usmerjate svojo energijo? Kako se sprostite? 
S kom delite veselje, radost? 
 

Dodatek za študente 
 Katera čustva prepoznavate pri sebi? Kaj z njimi naredite? Kako 

čustva vplivajo na to, čemu posvečate več časa? Ali zaradi 
strahu česa ne naredite, pa si želite? Kaj naredite, kadar neko 
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čustvo traja dlje časa (več dni ali celo več tednov)? Ali se vaš 
diagram takrat kaj spremeni? 

 Ali kdaj čutite praznino? Kako to izgleda pri vas? Kako se 
počutite v zadnjem obdobju? Katera čustva prevladujejo? Znate 
prepoznati vzrok? 

 Kako se odzovete, ko ste jezni, žalostni, razočarani, razburjeni, 
napeti, pod stresom, srečni, zadovoljni, veseli, uspešni, vam je 
dolgčas? (Smisel: ugotoviti, s čim se zares polnimo.)  

 
 
11.00 ODMOR  
 
11.30 DELO PO SKUPINAH  
 
II. TEMA: Mladost na POL 
 
Cilj: Udeleženci ozavestijo, s čim se in si polnijo svoje življenje, kakšne 
posledice ima njihov način življenja ter ovrednotijo stvari, ki jih 
napolnijo in tiste, ki jih praznijo. Ovrednotijo, kaj pomeni mladost na 
pol.  
 
Igra 
Drevo spoznanja (prim. 1 Mz 2,16) 
Na sredini sobe stoji animator, ki predstavlja drevo spoznanja. Ostali 
udeleženci se postavijo v krog okoli animatorja. Animator začne 
govoriti različne pojme/navade, udeleženci pa se ob vsakem 
povedanem pojmu/navadi po prostoru razporedijo glede na prisotnost 
v njihovem življenju (npr. če ti je stvar zelo blizu, je prisotna v tvojem 
življenju, potem se postaviš zelo blizu animatorja, v nasprotnem 
primeru pa bolj stran od njega). 
 
 



14 
 

Pojmi:  

 lenoba, 

 študij/učenje, 

 molitev, 

 opravljanje dolžnosti, 

 uporaba družabnih omrežij (fb, …), 

 branje Sv. pisma, 

 zdrava prehrana, 

 skrb za svoj izgled, 

 (animator naj doda druge aktualne stvari glede na starost 
udeležencev). 

 
Dinamika  
Drevo in pleve 
Skupaj preberemo odlomek o dvojni poti življenja (odlomek imamo na 
papirju, pripravi SMP). 
 
Psalm 1 - Dvojna pot življenja 
1 Blagor človeku, 
ki ne hodi po nasvetu krivičnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v družbi porogljivcev, 
2 temveč se veseli v GOSPODOVI postavi 
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. 
3 Tak je kakor drevo, 
zasajeno ob vodnih strugah, 
ki daje svoj sad ob svojem času 
in njegovo listje ne ovene; 
vse, kar dela, uspeva. 
 
4 Ni pa tako s krivičnimi, 
temveč so kakor pleve, 
ki jih veter raznaša. 
5 Zato krivični ne bodo obstali ob sodbi, 
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ne grešniki v zboru pravičnih. 
6 Zakaj GOSPOD pozna pot pravičnih, 
pot krivičnih pa vodi v pogubo. 

 
Nato voditelj razloži oz. skupaj z udeleženci razmisli o razliki med 
drevesom in plevami (drevo je trdno in ima mogočne korenine, pleva je 
ostanek od klasja – je zelo lahka in jo raznaša veter). Drevo, ki ima 
globoke korenine, prinaša sad, pleve pa nimajo nobenih korenin, zato 
jih veter raznaša in ne prinašajo nobenega sadu. Pleve = množina; to, 
kar je nekoristno, kar zaslepi, te zasuje, te onesposobi. 
 
Na listkih imamo napisane pojme/navade, ki jih udeleženci izžrebajo 
(odvisno od udeležencev, vendar vsak vsaj 2). Na enem koncu sobe je 
animator, ki predstavlja pleve, na drugem koncu sobe pa je animator, 
ki predstavlja drevo. Potem udeleženci po lastni presoji nesejo svoje 
listke k drevesu ali plevam.  
 
Pojmi: (nekateri pojmi so tako dobri, kot tudi slabi; pomembno je, da 
se o tem kasneje dobro pogovorimo) 
 
čistost/vzdržnost 
molitev 
žrtvovanje svojega časa 
šport 
hrana 
delo 
kozarček vina 
hribolazenje 
potovanja 
droga in alkohol 
družabna omrežja (fb, snapchat, 
…) 
spolni odnosi 
denar 

TV nadaljevanke 
igre na srečo 
jeza 
nasilje 
opravljanje 
nakupovanje 
plonkanje 
cigareti 
kava 
Harry Potter 
šloganje/prerokovanje 
horoskop 
joga 
… 
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Skupina se usede v krog in se pogovori o tem, kam so odnesli določene 
listke. Ni potrebno, da pokomentirajo vse odgovore, temveč da se 
osredotočite na »tricky« listke. Pri njih se pogovorite, kdaj je neka stvar 
dobra in kdaj slaba (pomembna vloga duhovnega vodje in animatorjev, 
da razmejijo, ne zapletajte se preveč v debato). 
 

 Vsak udeleženec kot osebno delo razmisli in na tabeli (pripravi 
pisarna SMP) označi, katere stvari predstavljajo drevo (dobro, 
pomembno, koristno) in katere pleve (»dobro, pomembno« z 
vidika sveta, v resnici nepomembno, parazit življenja …). Prav 
tako vzame v roke diagram, ki ga je izdelal v prvem delu, in 
svoje aktivnosti uvrsti v kategoriji drevo in pleve. 

Pogovor: 
 S čim se hrani drevo mojega življenja? Kaj črpam in spuščam 

vase (romantične knjige, pornografija, španske nadaljevanke, 
želja po bogastvu, po uspehu, po moči …)?  

 Kaj me resnično napolnjuje oz. kaj me polni, da sem na koncu 
prazen? Imam kakšen filter ali mi je vseeno? Sem sploh 
drugačen od mojih neverujočih prijateljev in, če sem, v čem? 
Kako mi vera pomaga pri spreminjanju samega sebe? V čem 
vidim to drugačnost? Če ne, zakaj ne?  

 Na podlagi katerih kriterijev, meril, se odločam? Katere 
vrednote in prioritete so zame najpomembnejše? 

 Kako vem, kaj je dobro in kaj je slabo? Se odločam iz danes na 
jutri ali pri svojih odločitvah gledam v prihodnost?  

 Ali se odločam na podlagi trenutnih želja, instinktov ali pa imam 
pred seboj dolgoročne cilje? Ali se vedno zavedamo nekih 
sadov oz. posledic svojih dejanj?  

 Kdaj sem zares zadovoljen in občutim mir v svojem srcu? Po 
katerih stvareh se počutim bolje? Iščem trenutno ali 
dolgotrajno zadovoljstvo?  

 Kaj mi pravi moja vest? Ali ob koncu dneva zmorem narediti 
refleksijo dneva?  
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 Sem sposoben odstraniti tisto, kar me ne izpolnjuje? Bi se 
moral čemu odpovedati, če želim doseči želeni cilj?  

 Živim povprečno življenje ali živim na polno? Kot človek 
trenutno rastem ali stagniram? 

 V kakšni družbi se gibljem in s kom se družim? Kdo vpliva na 
moj način življenja? O čem teče beseda v pogovorih (neslani 
vici, ženske, kritiziranje, apatičnost … ali je kaj drugega)?  

 Si upam iti v pogovorih tudi na globoko (npr. o življenju, mojih 
stiskah, veri, prepričanjih, pogovor o oratoriju, o prebrani dobri 
duhovni knjigi, o nedeljski zanič pridigi našega župnika ...)? Se 
upam odpreti in pokazati svojo ranljivost? 

 
Pogrebni nagovor : (glasbena podlaga Adi Smolar – Grobar) 
Dobra duhovna spodbuda je misel na lastno smrt. Večkrat se je dobro 
ustaviti in premisliti, če bi v tistem trenutku umrl, na kaj bi bil ponosen 
in kaj bi obžaloval? Dodatna vprašanja: Kaj bi ljudje rekli o meni? Kaj 
sem »zafural« oziroma zamudil? Kaj bi Bog rekel?  

 
Dodatek za študente 

 Kako živim svojo vero? Ali mi sv. maša, spoved, jutranja molitev 
… predstavljajo le neko navado, izpolnitev dolžnosti, 
formalizem (na pol) ali pa je to priložnost za utrditev odnosa z 
Bogom?  

 Zmorem svojo vero živeti le na posebnih trenutkih (duhovne 
vaje, romanja, verska in mladinska srečanja …) ali tudi v 
vsakdanjem življenju? 

 Je aktivizem (animatorstvo, zbori, ministranti …) dovolj za 
duhovno poglobitev in osebni odnos z Bogom?  

 Kaj mi še manjka do polnosti? 
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SOBOTA POPOLDNE       

15.30 PRIČEVANJE  
 
16.45 DELO PO SKUPINAH 
 
Pogovor o pričevanju gosta:  

- Kaj se vas je dotaknilo? Kaj vam odzvanja? Vas je kaj zmotilo? 
Se s čim ne strinjate? 

 

III. TEMA: Mladost na POLNO (1. del) 
 
Cilj: Udeleženci ozavestijo, da je polnost življenja samo v Bogu, ki lahko 
zapolni njihovo praznino in naredi življenje polno. Mladost na polno je 
v veselju, da je Jezus moj prijatelj. Udeleženci spoznajo, kako 
pomembno je imeti pravo smer v življenju.  

 
Igra – najdi svoj par 
Udeleženci izžrebajo listke, na katerih so napisane situacije (primeri 
spodaj) in jih ne pokažejo drugim. Po dva udeleženca dobita enako 
situacijo. Animator predvaja glasbo (npr. takšna, kot je bila na 
pripravljalnem vikendu za predstavitev teme), udeleženci pa morajo 
samo s pantomimo (brez besed, s kazanjem) najti svoj par. Ko se 
najdeta, se morata brez besed postaviti v pozo, ki predstavlja njuno 
situacijo, in tako obstati, dokler se na najdejo vsi pari. Ko se najdejo vsi, 
skupaj poskušajo ugotoviti, kaj predstavljajo drugi pari. 
Animator naj izbere med primeri. Lahko si domisli tudi svoje. 

-Izročitev božji volji. 
-Krepitev odnosov z družino. 
-Skrb za zdravje. 
-Poglabljanje v božjo besedo.  
-Odločitev za pravo pot.  

-Iskreno zaupanje v Boga. 
-Brezpogojna ljubezen. 
-Pogovor z nepriljubljenim 
sošolcem. 
-Obisk zločinca. 
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-Resnično odpuščanje. 
-Prejemanje zakramentov. 

 

Dinamika – eksperiment s kozarcem in kamni 
/material priskrbi pisarna/ 

V kakšnem vrstnem redu zapolnjujemo življenje? Animator izvede 
eksperiment. Pred udeležence postavi prazen steklen kozarec. Napolni 
ga z večjimi kamni premera približno 5 cm. Vpraša udeležence, ali je 
kozarec poln. Strinjajo se. 
Animator vzame posodo z manjšimi kamenčki in jo zvrne v kozarec. 
Narahlo ga pretrese. Kamenčki se skotalijo v prazne prostore med 
kamni, ki so že v kozarcu. Po tem ponovno vpraša udeležence, ali je 
kozarec poln.  
Animator z mize vzame škatlo z drobnim peskom in ga strese v kozarec. 
Seveda pesek zapolni vse prostorčke, ki so še na voljo. 
Animator vpraša, ali je kozarec zdaj končno poln? Lahko še kaj 
dodamo? S čim bi lahko popolnoma zapolnili kozarec?  
Potem vzame kozarec vode in jo zlije v kozarec s peskom in kamni. 
Voda zapolni še vse ostale prostorčke in preoblikuje celotno vsebino. 
Do konca napolni kozarec.  
Animator to poveže z našim življenjem (čim bolj na pamet, ampak ne 
zgrešiti bistva; simboliko lahko odkriva v pogovoru z udeleženci, npr. 
jih vpraša, kaj predstavljajo veliki kamni ...). To je podoba našega 
življenja. Pomembno je, s čim ga polnimo.  
 
1) razlaga: kaj prinaša polnost, kaj praznino? 
Veliki kamni so pomembne stvari – odnosi, naša družina, naš 
fant/punca, naše zdravje, naši prijatelji – stvari, ki ostanejo, tudi če je 
vse drugo izgubljeno. Naše življenje je na neki način polno (kot kozarec 
z velikimi kamni, ki ga vidimo kot polnega).  
Manjši kamenčki so druge stvari, ki štejejo, (to, kar potrebujemo, da 
preživimo, kar nam daje mesto v družbi) kot naš študij, naše delo, 
stvari, ki nas veselijo.  
Pesek je vse ostalo (tiste stvari, ki nam v pravi meri obogatijo življenje, 
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a če predstavljajo glavno, bistveno stvar v življenju, nam vse ostalo 
razpade); npr. zabave (rojstnodnevna zabava ali vsak večer celonočno 
žuriranje), alkohol (kozarec vina ali napiti se), spolnost (spolnost kot 
darovanje samega sebe sozakoncu ali razuzdano življenje v želji po 
ljubljenosti in pripadnosti nekomu) ... Kakršnokoli dokazovanje z 
namenom, da bi dobil potrditev, vsakršne skrajnosti, dejavnosti, ki so 
same sebi namen.  
Voda predstavlja Boga, ki edini lahko zapolni vse in hkrati poveže vse 
delčke našega življenja in ga preoblikuje tako, da je zapolnjeno. Voda je 
podoba Boga, ki je polnost in vse postavi na pravo mesto in iz tega 
naredi najboljše (voda je v kozarcu »prestavila« pesek in kamne ter 
prodrla v vse najmanjše prostorčke in jih zapolnila). 
 
Če damo v kozarec najprej pesek, potem v njem ni prostora za manjše 
ali večje kamne. Enako velja za naše življenje. Če porabimo ves svoj čas 
in energijo za majhne stvari, nikoli ne bomo imeli prostora za stvari, ki 
so za nas resnično pomembne.  
Kozarec ne bo nikoli poln, če ne bomo dodali vode. Če ne bomo 
dopustili Bogu, da vstopi in zapolni naše življenje, ne bomo mogli živeti 
v polnosti.  
Če je kozarec poln vode, še vedno lahko dodamo kamne in pesek, ki jih 
voda še vedno preoblikuje in postavi na pravo mesto (kot to naredi 
tudi Bog). Če pa najprej damo pesek, ne moremo kozarca napolniti še z 
velikimi kamni in z veliko vode. 
 
2) navezava na predavanje 
Povežimo eksperiment s kamni, peskom in vodo s predavanjem. Kaj so 
kamni, kamenčki, pesek … skozi optiko pričevanja oz. predavanja?  
 
Grška beseda za »polnost« pomeni tudi »prenapolnjenost«. Kakor 
voda teče iz vodnjaka in osveži vse naokrog, tako je tudi pravo življenje 
prenapolnjeno. Vedno se razdaja in ne ostaja samo sebi zadostno. 
(Grün, Veseli se življenja, str. 19) 
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Pogovor v skupini 
1. Božji in človeški pogled na polnost  
Življenje je, kakršno je. Pa poglejmo sedanje stanje: prijatelji, družina, 
fant/punca, PDV, šola, faks, služba … Na nas je, kako na stvari gledamo. 
Ali jih imamo za pesek ali za skalo? Kamni so dobre in konkretne stvari, 
pesek so stvari, ki nas zasipajo. Še najbolj pomembno pa je, kako na 
njih gleda Bog. Naš pogled je pravi samo skozi Božjo perspektivo 
/pogled na en odnos: lahko je pesek (pleve), lahko pa postane kamen 
(drevo z globokimi koreninami) za življenje/. 
 
Ponazoritev 
Zgodba o zločincu 
Neki fant prihaja iz razbite družine. Oče je alkoholik, mati je žal umrla. 
Ker se skozi njegovo mladost ni nihče preveč ukvarjal z njim, bil je 
prepuščen samemu sebi, se ni mogel opreti na nikogar, ki bi ga 
usmerjal k pravim vrednotam. Tako je počasi izgubljal pravo smer in to 
ga je privedlo do tega, da je zagrešil zločin – umor. Pristal je v zaporu.  
 

 Sledi pogled človeka in Boga. 
Človek: Obsoja ga, ne verjame v njegovo poboljšanje, dodal bi mu še 
dodatno kazen, do njega je nezaupljiv, se ga izogiba, ob njem se počuti 
ogroženo. 
Bog: Ga pokliče po imenu (Filip) in mu s tem pokaže, da je njegov 
ljubljeni sin; da mu neko vrednost, pomemben in dragocen mu je; reče 
mu: »Kako sem ponosen nate, ker si se danes zahvalil pazniku, ki ti je 
prinesel hrano. Tako zdaj prihajaš bližje k meni. Verjamem vate.«. 
 
Zgodba o dijaku 
Jakob je povprečen dijak. Vsak dan na računalniku preživi povprečno 5 
ur. Nekega dne pa se odloči, da bo popoldne obiskal svojega prijatelja 
Miha.  

 Sledi pogled staršev in Boga. 
Starši: »Cele dneve preživiš na računalniku in ne narediš ničesar 
koristnega, sedaj boš pa še okrog pohajal. Raje se uči.« 
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Bog: »Vau, danes si se dobil z Mihom. Ne veš, koliko dobrega si naredil 
zanj. Razveselil si ga s tem, ko si ga poslušal in mu dal upanje, da se 
bori naprej.«  
 
2. Božji pogled na človeka 
Poskusimo se vživeti v Božjo perspektivo, da gledamo kot gleda Bog – 
popolno. (On gleda milostno nate, tako da te tudi v izgubljenem 
položaju vidi kot dragocenega in vidi, kje je zate upanje). Kako se 
počutimo ob vživljanju? Se sedaj zavedaš, kako te gleda Bog?  
 
Za dijake: Zamislimo si eno konkretno osebo, stvar, situacijo, ki jo 
bomo poskusili gledati tako, kot gleda Bog – torej z milostnim 
pogledom, upanjem in željo, da bi rastel.  
 
Za študente: Ali je možno gledati kot gleda Bog? Z milostjo in upanjem. 
Kako se lahko temu vsaj približamo, na kakšen način?  
Božjega pogleda se učimo, ko beremo Božjo besedo. /Naš odgovor je 
lahko v trudu, zavestnih odločitvah … On bo v vsem tem že našel, kje 
lahko živimo bolj polno./ 
 
3. Polnost življenja v Jezusu 
Nebeški Oče gleda na naše življenje skozi svojega sina Jezusa. Jezus 
nam obljublja polno življenje zaradi te Očetove ljubezni. Če poslušamo 
in izpolnjujemo Božjo besedo, živimo po Njegovi volji.  
 
Razmislimo o stavku, ki ga je izrekel Jezus: »Jaz sem 
prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn 10,10) /Animator 
lahko ta odlomek prebere iz SP./ 
 
- Kakšno obilje ti obljublja Jezus? V čem je to obilje?  
- Kako naj bolj ozavestimo, da že imamo življenje v obilju?  
- Poglej na svoje življenje: si vesel, da imaš že življenje v obilju? Kakšna 
so znamenja tega obilja? 
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- Kako pa lahko stopiš bliže k Jezusu? Si že pomislil, da ima on rešitev za 
vsa tvoja vprašanja? Se zavedaš, da on lahko reši vsak tvoj položaj? On 
je polnost življenja.   
  
Kako stopiti bliže Kristusu, nas uči primer Antona Puščavnika.  
Sv. Anton je oče menihov in puščavnikov. Doma je bil v srednjem 
Egiptu. Pri dvajsetih letih je bil že sirota. Starši so mu zapustili lepo 
premoženje in zgled bogoljubnega življenja. Po njihovi smrti je začutil v 
sebi Božji klic po evangeljski popolnosti. Brez pridržka je veroval božji 
besedi. Ko je v cerkvi slišal Kristusove besede iz Matejevega evangelija: 
»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa boš 
imel zaklad v nebesih«, jih je vzel čisto dobesedno. Zemljišča je 
prepustil sosedom, drugo imetje je razprodal, veliko vsoto razdelil 
ubogim, le mlajšo sestro je zavaroval pred pomanjkanjem. Potem se je 
umaknil v samoto. Najprej blizu domače vasi. Čas je uporabljal za 
gorečo molitev in obiskovanje pobožnih puščavnikov. Pri vsakem se je 
naučil kakšne kreposti in se je v njej vadil. Tako se je, ne da bi vedel ali 
hotel, pripravljal, da postane vodnik številnih bogoljubnih duš. 
 

Pogovor: 
Razdelimo se v manjše skupine. Namen pogovora odkrijemo v 
zaključku: kdor izpolnjuje Božjo besedo, je stopil na pot popolnosti.  
Preberemo stavek: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj 
revežem, pa boš imel zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« 
(Mt 19,21)  
 
Za dijake: V igri vlog predstavijo, kako bi ta stavek uresničili danes. 
Zamislijo si konkretne situacije, kako bi lahko uresničili te Jezusove 
besede.  
 
Za študente: Po trije se pogovorijo, kako bi oni uresničili ta stavek 
danes z ozirom na svojo situacijo in konkretni položaj. Nato si to 
podelijo med seboj. Lahko vzamejo v roke tudi Sveto pismo in izberejo 
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kakšen drug Jezusov stavek in se pogovorijo, kako ga lahko danes 
uresničijo in s čim jih Jezus danes vabi, da živijo mladost na polno.  
 
Zaključek: Kdor posluša in izpolnjuje Božje besede, je podoben 
človeku, ki gradi hišo na SKALI. Tak človek je stopil na pot popolnosti. 
Mogoče se končno vsaj malo zavemo, kako pomembno je, da beremo 
Sveto pismo.  
   
4. Priprava na spoved 
V našem življenju poteka boj. Hudič nas prevara s tem, da se vidimo 
kot nevredne, z napačno podobo o nas, zamegljuje nam našo 
dragocenost – to Božjo podobo v nas.  
V pripravi na spoved si nadenimo Božja očala, njegov pogled in 
poglejmo na naše slabosti in naš greh drugače. V ta pregled življenja 
vključimo zahvaljevanje, da znamo obsoditi greh in hkrati ne izgubiti 
svoje dragocenosti in vrednosti v Božjih očeh. 
 
Udeležencem predložimo nekaj svetopisemskih stavkov, ob katerih se 
pripravijo na spoved.  
/Svetopisemski stavki so na velikih listih v sredi kroga – pripravi pisarna./  

 
»Zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistovanje, nečistost, strastnost, 
hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje.« 
(Kol 3,5) 
 
»… saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se 
prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.« (Kol 3,10) 
 
»Vse delajte v imenu Jezusa Kristusa in se po njem zahvaljujte Očetu.« (Kol 
3,17)  
 
»Dela mesa so očitna. To so: nečistovanje, nečistost, malikovanje, 
razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, 
jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretje 
in kar je še takega.« (Gal 5, 19-21) 
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Sad Duha pa je: Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladanje.« (Gal 5, 22-24) 
 
»Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. 
Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu.« (Ef 5, 9-10) 
 
»Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« (Mt 5, 48) 
 
»Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, 
duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus 
Kristus.« (1 Tes 5,23) 
 

/Animatorja osebno spodbudita udeležence, naj gredo k sveti spovedi. 
Tu se vključi duhovni vodja, ki sam kratko pove nekaj o spovedi./  

 
19.30 SPOKORNO BOGOSLUŽJE, SPOVED, KRIŽEV POT 
 
22.00 SV. MAŠA 
 
23.00 DRUŽABNI VEČER 
V ospredju je zabava in druženje. Dva animatorja vodita večer. 
Naj ne bo predolgo, naj se prot koncu poskrbi, da se vsi umirijo.  
 
00.00 ADORACIJA 
  



26 
 

NEDELJA DOPOLDNE  

 
9.00 SESTANEK ZA ANIMATORJE 
❖ Priprava na sv. mašo: pesmi, uvod v mašo, berila, prošnje, 

darovanje, uvod v Očenaš, pozdrav miru, zahvale. 
❖ Kratko ovrednotenje dela v skupinah. 

 
9.30  DELO PO SKUPINAH 
 
III. TEMA: Mladost na POLNO (2. del) 
 
Cilj: Udeleženci naredijo konkreten sklep za naprej – kako živeti 
mladost na polno. 

 
Osebno delo 
Udeleženci nekaj časa odgovarjajo in delajo v tišini. Nato si lahko kot skupina 
med seboj podelijo nekaj misli iz odgovorov na vprašanja. Kartonček s 
sklepom je namenjen, da ga udeleženci vzamejo s seboj domov, zato naj 
odgovarjajo čim bolj osebno. /Liste pripravi pisarna./  
 

 V čem te bodo te duhovne vaje najbolj zaznamovale? Zakaj? 
Dogodek, stavek, misel, oseba ... Premisli in zapiši. 

 Kje si spoznal odvečen pesek (pleve) v svojem življenju, ki te ovira 
(ovire, odvečne stvari, strahovi)? 

 S kateri kamni bi želel napolniti kozarec svojega življenja? Katere so 
prave korenine tvojega življenja?  

 Postavi si konkreten sklep, kako bi lahko spremenil svoje življenje, da 
bi lahko še bolj veselo hodil za Jezusom? (Sklep napišemo na poseben 
kartonček, ki bo barven – pripravi pisarna.) 
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Kako bi lahko spremenil svoje 
življenje, da bi lahko še bolj na 
polno hodil za Jezusom? 
Sklep: 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________ 
Božja beseda, ki mi bo pri tem 
pomagala? 
____________________________
____________________________
____________________________ 
Zgled, ki mi bo pri tem pomagal? 
____________________________
____________________________
___________ 

Kako bom uresničil svoj sklep? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refleksija za udeležence 
(listke pripravi pisarna)  

1. Kaj odmeva v meni po tem vikendu? 
2. Kaj bi še posebej pohvalil? 
3. Kaj bi naredil drugače? 
4. Predlogi za naprej. 
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11.00 SVETA MAŠA 
 
REFLEKSIJA ZA ANIMATORJE  
- Ocena sodelovanja udeležencev: posamezniki, skupina, splošna klima. 
- Ocena priprave, poteka in izvedbe PDV: animatorji, tema, gradivo. 
- Ocena posameznih sklopov: urnik, molitve, sv. maše, križev pot, 
spoved, družabni večer, odmori … 
- Ocena sebe kot animatorja, animatorskega tima: priprava, izvedba, 
odnosi. 
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Sprostitvene igre 
(te igre so samo predlogi, ideje…tako da imate odprte roke) 

 Ščit in bomba: Vsak udeleženec si izbere nekoga za bombo in 
nekoga za ščit. Igralci se prosto gibajo po prostoru ter pri tem 
pazijo, da je med njimi in bombo vedno ščit. Ko se konča glasba ali 
na žvižg animatorja vsi obstanejo na mestih. Če med igralcem in 
bombo ni ščita, je ta izpadel. Nadaljujemo, dokler ne dobimo 
zmagovalca/ev. 

 Enakostranični trikotnik: Vsak udeleženec si izbere dve osebi – 
oglišči. Igralci se prosto gibajo po prostoru ter pri tem pazijo, da 
skupaj z izbranima osebama vedno tvorijo enakostranični trikotnik. 
Ko se konča glasba ali na žvižg animatorja vsi obstanejo na mestih. 
Če trikotnik ni enakostranični, je ta izpadel (samo nepopolno 
oglišče). Nadaljujemo, dokler ne dobimo zmagovalca/ev. 

● Krog imen: Vsi se postavite v krog, enemu zavežite oči. Vsi ostali se 
v krogu pomešajte, naloga »slepega« (stoji v sredini z zavezanimi 
očmi) pa je, da ostale razvrsti v krogu po velikosti. »Slepi« po 
imenu pokliče dva v krogu. Njuna naloga je, da zamenjata svoji 
mesti, vendar tako, da se ju igralec v sredini ne dotakne. Če se 
igralec v sredini ne dotakne nobenega, mu to, ko je zamenjava 
končana, povedo. Potem se vsi presedejo in igralec spet imenuje 
dva ter to počne tako dolgo, dokler ne ujame (se dotakne) 
zamenjave zase. Če osebo ujame, mora tudi ugotoviti, koga je ujel. 
Igra se odvija samo znotraj kroga, nihče ga ne sme zapustiti. 

  



 
 

 
  



 

 


